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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah jenis 

penelitian studi kasus. 

Menurut Umar (2003;32) Riset dengan metode studi kasus menghendaki suatu 

kajian yang rinci, mendalam, menyeluruh atas suatu objek tertentu yang biasanya 

relatif kecil dalam kurun waktu tertentu 

Keunggulan metode studi kasus adalah bahwa hasilnya dapat mendukung pada 

studi-studi kasus yang lebih besar di kemudian hari, dapat memberikan hipotesis-

hipotesis untuk riset lanjutan. Di samping keunggulan-keunggulan, metode inipun 

memiliki kelemahan-kelemahan misalnya bahwa kajiannya menjadi relatif kurang 

luas, sulit digeneralisasi dengan keadaan yang berlaku umum, cenderung subjektif, 

karena objek riset dapat mempengaruhi prosedur riset yang mesti dilakukan. 

Menurut Indriantoro dan Supomo (1999;26) tujuan dari studi kasus adalah 

melakukan penyelidikan secara mendalam mengenai subjek tertentu. Lingkup 

penelitian kemungkinan berkaitan dengan suatu siklus kehidupan atau hanya 

mencakup bagian-bagian tertentu atau unsur-unsur dan kejadian  secara 

keseluruhan.  
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3.2. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah: 

a. Data kualitatif yaitu data yang bersumber dari perusahaan dalam bentuk 

informasi seperti sejarah perusahaan, ruang lingkup perusahaan, anak 

perusahaan, dll. yang sifatnya kualitatif yang mendukung dan dibutuhkan 

dalam penulisan. 

b. Data kuantitatif yaitu hasil pengamatan yang dihitung dan diukur dalam 

skala numerik (bilangan). Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah nilai 

aset tetap yang diakui perusahaan dalam laporan keuangan, nilai-nilai aset, 

kewajiban, ekuitas dll yang diakui perusahaan dalam laporan keuangan 

dan data lainnya yang mendukung dan dibutuhkan dalam penelitian. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peniliti dari berbagai sumber yang telah 

ada. Data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data laporan 

keuangan PT Indospring Tbk..  

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data: 

a. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara mengalir atau 

mengambil data-data dari catatan, dokumen administrasi yang sesuai 

dengan masalah yang diteliti, misalnya struktur organisasi dan laporan 

keuangan. 

b. Studi Kepustakaan, yaitu segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk 

menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan 
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atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, 

laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, 

peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan 

sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain. 

3.4. Metode Analisis Data  

Untuk memperoleh nilai aset yang baru, maka metode analisis yang digunakan 

adalah metode analisis deskriptif kualitatif dan metode komparatif. Dengan 

metode analisis deskriptif kualitatif, laporan keuangan yang menjadi simulasi 

dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengkaji, memaparkan, menelaah, dan 

menjelaskan angka-angka yang diperoleh untuk mendapatkan gambaran yang 

jelas dan menyeluruh tentang metode pennilaian aset tetap. Setelah mendapatkan 

gambaran yang jelas mengenai metode penilaian aset tetap, metode tersebut 

kemudian dibandingkan dengan metode penilaian aset tetap yang lain sesuai 

dengan usulan peneliti untuk mengetahui pengaruhnya terhadap nilai aset tetap 

perusahaan. Dalam hal ini, peneliti akan membandingkan metode penilaian aset 

tetap antara model historical cost dan model fair value. 

3.5. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti 

semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan 

penelitian populasi atau studi populasi atau study sensus (Sabar, 2007). 

Pengertian dari sampel adalah sebagian dari subyek dalam populasi yang diteliti, 

yang sudah tentu mampu secara representative dapat mewakili populasinya 

(Sabar,2007). 
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Dalam penelitian ini, yang dijadikan sebagai populasi oleh peneliti adalah seluruh 

laporan keuangan PT Indospring Tbk. yang menggunakan metode historical cost 

dan fair value sebagai dasar penghitungan dan penilaian aset tetapnya. 

Sedangkan yang peneliti jadikan sample adalah laporan keuangan PT Indospring 

Tbk. yang menggunakan metode historical cost dan fair value sebagai dasar 

penilaian aset tetap pada tahun 2011 dan 2012. 


